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Regulamin Rady Rodziców  

w Publicznej Szkole Podstawowej nr 11  

im. Adama Jerzego Czartoryskiego w Radomiu 

 

ROZDZIAŁ 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 

 Rada Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 w Radomiu, zwana dalej Radą, 

reprezentuje ogół rodziców (prawnych opiekunów) uczniów szkoły.  

§ 2. 

 Rada Rodziców działa na podstawie ustawy - prawo oświatowe, statutu szkoły  

i niniejszego regulaminu.  

§ 3. 

 1. Do Rady Rodziców należy po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, 

wybranych w tajnych wyborach.  

 2. Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok szkolny, do chwili ukonstytuowania się 

nowej Rady Rodziców na zebraniu sprawozdawczo - wyborczym w kolejnym roku szkolnym.  

§ 4. 

 Rada Rodziców może tworzyć zespoły zadaniowe. Powoływane są one na okres nie 

dłuższy niż kadencja Rady Rodziców. Zespoły mają charakter opiniująco - doradczy. 

ROZDZIAŁ 2 

Cele i zadania Rady Rodziców 

§ 5. 

 1. Celem Rady Rodziców jest: 

1) reprezentowanie ogółu rodziców szkoły poprzez podejmowanie działań, wynikających  

z prawa oświatowego, statutu szkoły i niniejszego regulaminu oraz wspieranie dyrektora, 

nauczycieli i innych organów szkoły w pracy na rzecz dobra uczniów; 

2) pobudzanie aktywności rodziców i organizowanie różnorodnych działań na rzecz rozwoju 

szkoły; 

3) zapewnienie rodzicom wpływu na działalność szkoły poprzez wyrażanie i przekazywanie 

dyrektorowi i innym organom szkoły, organowi prowadzącemu i organowi sprawującemu 

nadzór pedagogiczny stanowisk i opinii we wszystkich sprawach szkoły; 
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4) finansowe i organizacyjne wspieranie działalności statutowej szkoły, w ramach jej funkcji: 

edukacyjnej, wychowawczej i opiekuńczej; 

5) wspieranie działalności Samorządu Uczniowskiego; 

6) organizowanie współpracy z dyrektorem i nauczycielami szkoły.  

§ 6. 

 1. Do kompetencji stanowiących Rady Rodziców należy: 

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-

profilaktycznego szkoły; 

2) uchwalanie regulaminu swojej działalności. 

 2. Do kompetencji opiniodawczych Rady Rodziców należy: 

1) zaopiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania szkoły; 

2) zaopiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły; 

3) wyrażanie opinii w sprawie prowadzenia eksperymentu szkolnego;  

4) prawo do wskazania przedstawiciela rady rodziców do komisji konkursowej na stanowisko 

dyrektora szkoły; 

5) prawo do wypowiadania się w formie wiążącej opinii o podjęciu działalności w szkole 

przez stowarzyszenie lub inną organizację;  

6) prawo do złożenia wniosku o jednolity strój; 

7) prawo wypowiedzenia się w ramach konsultacji w sprawie wprowadzenia szczególnego 

nadzoru nad pomieszczeniami szkoły lub terenem wokół szkoły w postaci środków 

technicznych, które umożliwiają rejestrację obrazu (monitoring);  

8) prawo do złożenia wniosku o ocenę pracy nauczyciela oraz zaopiniowania oceny; 

9) prawo do formułowania opinii w sprawie oceny dorobku zawodowego za okres stażu.  

ROZDZIAŁ 3 

Wybory do Rady Rodziców 

§ 7. 

 1. Wybory do Rady Rodziców są przeprowadzane corocznie, we wrześniu, na 

pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału. Wybory odbywają się bez względu na 

frekwencję rodziców na zebraniu.  

 2. Zgromadzeni na zebraniu rodzice uczniów danego oddziału, w głosowaniu jawnym, 

wybierają ze swego grona radę oddziałową, a następnie spośród wybranych członków rady 

oddziałowej jej przewodniczącego i jednego przedstawiciela do Rady Rodziców.  
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 3. Rada Oddziałowa powinna liczyć nie mniej niż trzy osoby. 

 4. Kandydatów do rady oddziałowej, w tym na stanowiska, o których mowa w ust. 2, 

może zgłosić każdy z rodziców uczniów danego oddziału uczestniczący w zebraniu rodziców. 

Zgłoszeni kandydaci muszą potwierdzić ustnie swoją zgodę na kandydowanie.  

 5. Jedna osoba może łączyć stanowisko przewodniczącego rady oddziałowej  

i przedstawiciela rady oddziałowej w Radzie Rodziców.  

 6. Do udziału w wyborach do rady oddziałowej są uprawnieni rodzice dzieci danego 

oddziału. Jedno dziecko może być reprezentowane w wyborach tylko przez jednego rodzica. 

 7. Do rady oddziałowej, w tym na stanowiska, o których mowa w ust. 2, zostają 

wybrani kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów w wyborach, w których wzięła 

udział co najmniej połowa rodziców wszystkich uczniów danego oddziału, z zastrzeżeniem 

ust. 8.  

 8. W sytuacji, gdy:  

1) liczba kandydatów do rady oddziałowej jest równa liczbie osób, które muszą zostać 

wybrane lub na stanowiska, o których mowa w ust. 2 zgłoszonych zostało tylko po jednym 

kandydacie wyboru dokonuje się zwykłą większością głosów; 

2) kandydaci uzyskali równą liczbę głosów i nie jest możliwe dokonanie wyboru pełnego 

składu rady oddziałowej, zarządza się ponowne wybory, w których nie biorą udziału 

kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów umożliwiającą dokonanie wyboru oraz 

kandydat, który uzyskał najmniejszą liczbę głosów.  

 9. W wyborach do rady oddziałowej każdy rodzic oddaje głos na tylu kandydatów, ilu 

ma liczyć rada oddziałowa. 

 10. Zebraniu rodziców przewodniczy osoba wybrana przez zebranych.  

 11. O zebraniach rodziców uczniów danego oddziału, rodzice powiadamiani są co 

najmniej siedem dni przed planowanym terminem zebrania za pośrednictwem uczniów lub 

wychowawcy klasowego. 

 12. W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele rad oddziałowych.  

 13. Działalnością Rady Rodziców kieruje prezydium Rady Rodziców, w którego skład 

wchodzi: 

1) przewodniczący Rady Rodziców;  

2) zastępca przewodniczącego Rady Rodziców; 

3) dwóch członków Rady Rodziców; 

4) sekretarz; 
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5) skarbnik.  

 14. Osoby wymienione w ust. 13 wybierane są do pełnienia swych funkcji przez Radę 

Rodziców na pierwszym jej zebraniu, według zasad określonych w ust. 15 i ust. 16.  

 15. Do prezydium zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę 

głosów w głosowaniu tajnym, w którym wzięła udział co najmniej połowa regulaminowego 

składu Rady Rodziców, z zastrzeżeniem ust. 16.  

 16. W sytuacji, gdy:  

1) na dane stanowisko zgłoszony został tylko jeden kandydat lub liczba kandydatów na 

członków prezydium, o których mowa w ust. 13 pkt 3 nie jest większa niż dwóch, wyboru 

dokonuje się zwykłą większością głosów; 

2) kandydaci do prezydium uzyskali równą liczbę głosów i nie jest możliwe dokonanie 

wyboru, zarządza się ponowne wybory, w których nie bierze udziału kandydat, który uzyskał 

najmniejszą liczbę głosów na dane stanowisko.  

 17. Wybory Prezydium Rady Rodziców przeprowadza dwuosobowa komisja 

skrutacyjna wybrana w głosowaniu jawnym, na pierwszym zebraniu Rady Rodziców  

w danym roku szkolnym.  

 18. Do komisji skrutacyjnej nie mogą wchodzić osoby kandydujące do Prezydium 

Rady Rodziców.  

 19. Rada Rodziców posiada komisję rewizyjną liczącą 3 członków. 

 20. Przewodniczącego i członków komisji rewizyjnej wybiera na pierwszym zebraniu 

Rada Rodziców. Wyboru dokonuje się według zasad określonych w ust. 15 i ust. 16. 

 21. Członkowie Rady Rodziców oraz jej organów pełnią swoje funkcje społecznie. 

 22. Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok szkolny, wyłączając rodziców, których 

dziecko opuściło szkołę (absolwent lub inne przyczyny). 

ROZDZIAŁ 4 

Kompetencje Prezydium Rady Rodziców 

§ 8. 

 1. Prezydium reprezentuje Radę Rodziców i ogół rodziców uczniów szkoły wobec 

dyrektora i innych organów szkoły oraz na zewnątrz. 

 2. Przewodniczący Rady Rodziców organizuje pracę Rady Rodziców, prowadzi  

i zwołuje zebrania oraz jest reprezentantem Rady Rodziców na zewnątrz.  

 3. Zastępca przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności. 

Zakres zadań zastępcy ustala przewodniczący. 
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 4. Sekretarz Rady Rodziców odpowiada za dokumentację Rady Rodziców  

i protokołowanie zebrań.  

 5. Skarbnik Rady Rodziców odpowiada za prawidłową gospodarkę środkami 

finansowymi zgromadzonymi przez Radę Rodziców. 

 6. Członek prezydium pomaga w wykonywaniu zadań powyżej wymienionym 

osobom.  

 7. Komisja rewizyjna kontroluje działalność Rady Rodziców w zakresie zgodności  

z przepisami regulaminu, uchwałami Rady Rodziców i realizowanych wydatków. 

ROZDZIAŁ 5 

Zebrania Rady Rodziców 

§ 9. 

 1. Zebrania Rady odbywają się, co najmniej trzy razy w roku. 

 2. Zebrania Rady Rodziców zwołuje przewodniczący, powiadamiając członków Rady 

Rodziców co najmniej siedem dni przed terminem zebrania. W szczególnie uzasadnionych 

przypadkach przewodniczący może zwołać zebranie Rady Rodziców w trybie pilnym, bez 

zachowania siedmiodniowego terminu. 

 3. Zebrania Rady Rodziców mogą być zwoływane w każdym czasie na wniosek: 

1) przewodniczącego Rady Rodziców;  

2) trzech członków Rady Rodziców; 

3) prezydium; 

4) rady oddziałowej; 

5) dyrektora szkoły; 

6) rady pedagogicznej; 

7) 10 % ogółu rodziców uczniów szkoły.  

 4. Przygotowanie zebrania Rady Rodziców jest obowiązkiem przewodniczącego.  

 5. Zebrania Rady Rodziców są prowadzone przez przewodniczącego lub 

upoważnionego członka Rady Rodziców. 

 6. W zebraniach Rady Rodziców może brać udział z głosem doradczym dyrektor 

szkoły lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady 

Rodziców. 

 7. Zebranie Rady Rodziców jest ważne, jeśli bierze w nim udział co najmniej połowa 

członków Rady Rodziców. 
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 8. Zebrania Rady Rodziców są protokołowane, a protokoły podlegają zatwierdzeniu na 

koniec zebrania lub w uzasadnionej sytuacji na kolejnym najbliższym zebraniu.  

ROZDZIAŁ 6 

Tryb podejmowania uchwał  

§ 10. 

 1. Rada Rodziców i jej organy wyrażają swoje stanowisko w formie uchwał. 

 2. Uchwały Rady Rodziców, rad oddziałowych, prezydium oraz pozostałych organów 

podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co 

najmniej połowy regulaminowego składu danego organu, z zastrzeżeniem ust. 4.  

Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek, który uzyskał 

większą liczbę głosów "za" niż "przeciw". Głosów wstrzymujących się i nieważnych nie 

dolicza się do żadnej z grup głosujących "za" czy "przeciw".  

 3. W przypadku równej liczby głosów, decyzje podejmuje przewodniczący Rady 

Rodziców.  

 4. Uchwały Rady Rodziców mogą być podejmowane bezwzględną większością 

głosów w obecności co najmniej połowy regulaminowego składu Rady Rodziców. 

Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że przechodzi uchwała, za którą 

oddano więcej głosów od sumy pozostałych oddanych głosów, tzn. przeciwnych  

i wstrzymujących. 

 5. Uchwały Rady Rodziców numerowane są w sposób ciągły w danym roku 

szkolnym. 

 6. Opinie Rady Rodziców są wydawane w takim samym trybie co uchwały. 

ROZDZIAŁ 7 

Prawa i obowiązki członków Rady Rodziców 

§ 11. 

 1. Członkowie Rady Rodziców reprezentują klasę na forum Rady Rodziców.  

 2. Mają prawo wypowiadania własnej opinii na każdy temat dotyczący działalności 

Rady Rodziców i funkcjonowania szkoły.  

 3. Zachęcają rodziców do pomocy i udziału w realizacji zadań Rady Rodziców szkoły.  

 4. Członkowie Rady Rodziców biorą udział na równych prawach we wszystkich 

decyzjach podejmowanych przez Radę Rodziców.  

 5. Członkowie Rady Rodziców powinni aktywnie uczestniczyć w zebraniach Rady 

Rodziców i wypełniać powierzone zadania.  
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 6. Członkowie Rady Rodziców mają prawo dostępu do wszystkich informacji  

i dokumentów związanych z organizacją i przebiegiem procesu dydaktyczno – wychowawczo 

– opiekuńczego, poza informacjami i dokumentami uznanymi za poufne lub dotyczącymi 

spraw personalnych. 

 7. Członkowie Rady Rodziców zobowiązani są do znajomości i przestrzegania 

uchwalonego regulaminu oraz wypełniania wynikających z niego zobowiązań. 

ROZDZIAŁ 8 

Fundusze Rady Rodziców 

§ 12. 

 1. Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły  

z następujących źródeł: 

1) dobrowolnych składek wnoszonych przez rodziców lub opiekunów prawnych uczniów 

szkoły; 

2) z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji, do których zwróci się Prezydium 

Rady Rodziców; 

3) z imprez organizowanych przez Radę Rodziców dla uczniów, rodziców i mieszkańców 

środowiska szkoły; 

4) innych źródeł, z których pozyskanie dodatkowych funduszy nie narusza obowiązujących 

przepisów prawa oraz nie posiada znamion działalności gospodarczej.  

 2. Wysokość dobrowolnej składki rodziców ustala na początku każdego roku 

szkolnego Rada Rodziców, po zasięgnięciu opinii rad oddziałowych, w formie uchwały 

podejmowanej bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy 

regulaminowego składu Rady Rodziców. 

 3. Środki finansowe zgromadzone w funduszu Rady Rodziców mogą być 

przeznaczone na wspieranie celów statutu szkoły w zakresie edukacji, sportu, opieki  

i wychowania między innymi:  

1) dofinansowanie imprez szkolnych o charakterze kulturalnym lub oświatowym; 

2) wspomaganie uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej; 

3) zakup ponadstandardowych pomocy dydaktycznych, ponadstandardowego wyposażenia 

szkoły; 

4) nagrody dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia w konkursach; 

5) promocję szkoły; 

6) inne cele, zgodne z działalnością statutową szkoły.  
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 4. Szczegółowe zasady wydatkowania funduszu Rady Rodziców są ustalane corocznie 

przez Radę Rodziców w preliminarzu budżetowym. 

 5. Pisemne wnioski o środki z funduszu Rady Rodziców mogą składać : 

1) nauczyciel; 

2) rada pedagogiczna; 

3) dyrektor szkoły; 

4) Samorząd Uczniowski; 

5) członkowie Rady Rodziców. 

 6. Rada Rodziców ma wydzielone konto bankowe w celu przechowywania na nim 

środków oraz dokonywania bieżących wypłat i przelewów. Środkami zgromadzonymi na 

koncie Rada Rodziców dysponuje za pośrednictwem dwóch upoważnionych osób: 

przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. 

 7. Do podpisywania dokumentów i korespondencji w imieniu Prezydium Rady 

Rodziców uprawniony jest przewodniczący Rady Rodziców i wiceprzewodniczący. 

ROZDZIAŁ 9 

Postanowienia końcowe 

§ 13. 

 1. Jeżeli uchwały i inne decyzje Rady Rodziców są sprzeczne z obowiązującym 

prawem dyrektor szkoły może zawiesić ich wykonanie.  

 2. Członkowie Rady Rodziców, prezydium, rad oddziałowych oraz innych organów 

Rady Rodziców nie wywiązujący się z nałożonych na nich obowiązków mogą zostać 

odwołani przed upływem kadencji. Odwołanie wymaga podjęcia bezwzględną większością 

głosów uchwały w tej sprawie przez organ dokonujący wyboru, w głosowaniu tajnym,  

w którym bierze udział co najmniej połowa regulaminowego składu danego organu.  

 3. Na miejsce odwołanych lub ustępujących członków wybiera się nowych.  

 4. Regulamin Rady Rodziców oraz jego zmiana uchwalane są przez Radę Rodziców 

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 w Radomiu. 

 5. Podstawą prawną regulaminu Rady Rodziców jest ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. 

- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.). 

§ 14. 

 Regulamin wchodzi w życie uchwałą Rady Rodziców z dnia 3 kwietnia 2019 r. 


